
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต ปี 8 
    โรงเรียนสามเงาวิทยาคม อ าเภอสามเงา จงัหวดัตาก ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 38 
โครงการ  โครงการโรงเรยีนสุจรติ ปี 8 
กลุ่มบริหาร  บรหิารทัว่ไป 
สนองมาตรฐานการศึกษาสพฐ. มาตรฐานที ่1 คุณภาพผูเ้รยีน ขอ้ 1.2 ดา้นคุณลกัษณะทีพ่งึประสงคข์องผูเ้รยีน 
สนองกลยุทธร์.ร. ข้อท่ี 1  พฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์ 
ลกัษณะโครงการ          โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รบัผิดชอบโครงการ นายพทิยา  รอดสุนทรา  และคณะกรรมการโครงการโรงเรยีนสุจรติ 
ระยะเวลาด าเนินการ เมษายน 2563-มนีาคม 2564 
1. หลกัการและเหตุผล 

 กระทรวงศกึษาธกิาร โดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐานได้ก าหนดโครงการเสรมิสรา้งคุณธรรม 

จรยิธรรมและธรรมาภบิาลในสถานศกึษา“ป้องกนัการทุจรติ” แก่โรงเรยีนแกนน าทัว่ประเทศ  จ านวน 225 โรงเรยีน โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อการป้องกนัและการต่อต้านการทุจรติ การปลูกฝังค่านิยมความสุจรติและการสร้างเครอืข่ายร่วมกับ

ชุมชนในการต่อต้านการทุจรติ โรงเรยีนสามเงาวทิยาคมไดร้บัการคดัเลอืก    เขา้ร่วมโครงการและไดร้บัการคดัเลอืกเป็น

โรงเรยีนผูร้่วมวจิยัโครงการนี้จากจ านวน 24 โรงเรยีนทัว่ประเทศ 

 ปัญหาการทุจรตินับเป็นปัญหาส าคญัระดบัชาตทิี่ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมอืในการปลูกฝังค่านิยมความสุจรติ

และการป้องกนัการต่อตา้นการทุจรติในสงัคมแก่เดก็ เยาวชน และประชาชนทุกคน          โรงเรยีนสามเงาวทิยาคมเป็น

โรงเรยีนทีส่่งเสรมิการจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จงึมุ่งจดักจิกรรมทีส่่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเป็นบุคคลแห่งการเรยีนรู ้มคีุณธรรม 

จรยิธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีสุขภาพกายใจที่       แข็งแรงสมบูรณ์ จึงได้ร่วมจดักิจกรรมต่างๆเพื่อน าไปสู่

คุณลกัษณะความสุจรติ 5 ประการไดแ้ก่ ความคดิด ี   มคีวามซื่อสตัย ์มวีนิยัและความรบัผดิชอบ ความพอเพยีงและมจีติ

สาธารณะ นอกจากนี้โรงเรยีนยงัได้รบัการคดัเลอืกเขา้ร่วมปฏบิตังิานวจิยัโครงการ โดยไดจ้ดัท าชุดกจิกรรมคุณลกัษณะ

ความสุจริต“บานบุรชี่อสีขาว”ควบคู่กับการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการ ทัง้นี้ เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุตาม

วตัถุประสงคต์่อไป 

จากผลการด าเนินงานในปี 2562 พบว่าโครงการโรงเรยีนสุจรติ สามารถพฒันาคุณธรรมและจรยิธรรมแก่คร ู

บุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม สง่ผลใหค้ร ูบุคลากรทางการศกึษา และนกัเรยีน 

เป็นผู้มคีุณสมบตัิคุณลกัษณะสุจรติ 5 ประการอย่างแท้จรงิ เห็นสมควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และให้สอดคล้องกบั

โครงการโรงเรียนสุจริต ของ สพฐ.ที่มีจุดเน้นการน าระบบการประเมิน ITA มาเป็นแนวทางการประเมินการน า

คุณลกัษณะสุจรติ 5 ประการเขา้มาประยุกตใ์ชใ้นสถานศกึษา 
 

2. วตัถปุระสงค ์

 2.1 เพือ่ป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติทุกรปูแบบ 

 2.2 เพือ่ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสตัยส์ุจรติแก่นกัเรยีน คร ูและผูป้กครอง 

 2.3 เพือ่สรา้งเครอืขา่ยความซื่อสตัยส์ุจรติระหว่างโรงเรยีนและชุมชน 
 

 

 



3. เป้าหมาย 

 1. นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาและผูป้กครอง รอ้ยละ 85 เป็นผูม้คีวามคดิด ีแยกแยะผลประโยชน์สว่น

ตน ผลประโยชน์สว่นรวมได ้

 2. นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาและผูป้กครอง รอ้ยละ 85 เป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 

3. นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาและผูป้กครอง รอ้ยละ 90 เป็นผูม้ซีื่อสตัย ์

4. นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาและผูป้กครอง รอ้ยละ 85 เป็นผูม้คีวามพอเพยีง 

5. นกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการศกึษาและผูป้กครอง รอ้ยละ 90 เป็นผูม้จีติสาธารณะ 

6. โรงเรยีนมผีลการประเมนิผ่านการประเมนิ ITA โรงเรยีนสุจรติ 

 7. ผูเ้กีย่วขอ้ง รอ้ยละ 85 มคีวามพงึพอใจต่อการด าเนินงานโครงการ 

4. วิธีด าเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รบัผิดชอบ การ
ด าเนินการ 

1 ประชุมแต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินโครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการ
โครงการ
โรงเรยีนสุจรติ 

̸ 

2 รวบรวมขอ้มลูต่างๆและขออนุมตัโิครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการ
โครงการ 

̸̸ 

3 ประสานงานกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในโครงการ เม.ย.63 คณะกรรมการ
โครงการ 

̸ 

4 ด าเนินการกจิกรรม/โครงการ  คณะกรรมการ
โครงการ 

 

 4.1 กจิกรรมบูรณาการบานบุรชี่อสขีาว ปีที ่8 เม.ย. 2563-ม.ีค.
2564 

คณะกรรมการ
โครงการ 

̸ 

 4.2 ด าเนินการประเมนิ ITA โรงเรยีนสุจรติ ก.ค.2563-ก.ย.
2563 

คณะกรรมการ
โครงการ 

̸ 

 4.3 ประเมนิคุณลกัษณะสุจรตินกัเรยีนและคณะครู ม.ีค.2564 คณะกรรมการ
โครงการ 

 

 4.4 ประเมนิความพงึพอใจ ม.ีค.2564 คณะกรรมการ
โครงการ 

 

5 ประเมนิผล  สรุปและรายงาน ม.ีค.2564 คณะกรรมการ
โครงการ 

 

5. งบประมาณ จ านวน  1,650 บาท 

6. ทรพัยากรท่ีเก่ียวข้อง 

5.1 ครแูละบุคลากรทางการศกึษา จ านวน    40 คน 

 5.2 นกัเรยีน                    จ านวน  539 คน 

 5.3 ผูป้กครอง    จ านวน  539 คน 

 



7. การวดัและประเมินผล 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีวดั เครื่องมือวดั 
1. รอ้ยละของนกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูป้กครอง ทีเ่ป็นผูม้คีวามคดิด ีแยกแยะ
ผลประโยชน์สว่นตน ผลประโยชน์สว่นรวมได้ 

- สงัเกตพฤตกิรรม - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

2. ร้อยละของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูป้กครองทีเ่ป็นผูม้รีะเบยีบวนิยั 
 

- สงัเกตพฤตกิรรม - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

3. รอ้ยละของนกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูป้กครองทีเ่ป็นผูม้คีวามซื่อสตัย์ 

- สงัเกตพฤตกิรรม - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

4. รอ้ยละของนกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูป้กครองทีเ่ป็นผูม้คีวามพอเพยีง 

- สงัเกตพฤตกิรรม - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

5. รอ้ยละของนกัเรยีน ครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษาและผูป้กครองทีเ่ป็นผูม้จีติสาธารณะ 

- สงัเกตพฤตกิรรม - แบบสงัเกตพฤตกิรรม 

4. ผลการประเมนิ ITA โรงเรยีนสุจรติ - ตรวจเอกสาร แบบประเมนิ ITA 
5. รอ้ยละของผูเ้กีย่วขอ้งทีม่คีวามพงึพอใจ 
ต่อการด าเนินงานโครงการ 

- สอบถามความพงึพอใจ - แบบประเมนิความ 
พงึพอใจ 

 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมคีวามรู ้ความเขา้ใจและปฏบิตัตินตามคุณลกัษณะความสุจรติเกดิผลด ี

ต่อตนเอง ครอบครวั ชุมชนและสงัคม 

     

 

 

                                 ผูเ้สนอโครงการ 

     (นายพทิยา รอดสุนทรา) 

                  ประธานโครงการโรงเรยีนสุจรติ 

 

 

   ผูอ้อนุมตัโิครงการ 

                                                                  
          (นายใจ ยอดด าเนิน) 

          ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสามเงาวทิยาคม 



 

 

 



เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 
รายละเอียดระดบัคณุภาพ 

ระดบั 5 ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 
1. มคีวามคดิด ี
แยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตน 
ผลประโยชน์
ส่วนรวมได ้

จ าแนก แยกแยะ เปรยีบเทยีบ 
วเิคราะห ์มวีจิารณญาณ แกไ้ข
ปัญหาและคดิอย่างสรา้งสรรค์
สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างและ
สามารถแนะน าบุคคลอื่นได ้

จ าแนก แยกแยะ เปรยีบเทยีบ 
วเิคราะห ์มวีจิารณญาณ แกไ้ข
ปัญหาและคดิอย่างสรา้งสรรค์
สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างได ้

จ าแนก แยกแยะ 
เปรยีบเทยีบ วเิคราะห ์มี
วจิารณญาณ แกไ้ขปัญหา
และคดิอย่างสรา้งสรรค์
สม ่าเสมอ  

จ าแนก แยกแยะ 
เปรยีบเทยีบ วเิคราะห ์มี
วจิารณญาณ แกไ้ขปัญหา
และคดิอย่างสรา้งสรรค์
บ่อยครัง้ 

จ าแนก แยกแยะ 
เปรยีบเทยีบ วเิคราะห ์มี
วจิารณญาณ แกไ้ขปัญหา
และคดิอย่างสรา้งสรรค์
บางครัง้ 

2. มรีะเบยีบวนิยั 
 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
และขอ้ตกลงต่างๆ ไดแ้ก่ แตง่กาย
ถูกตอ้งตามระเบยีบและขอ้บงัคบั 
ตรงต่อเวลา สม ่าเสมอ เป็น
แบบอย่างทีด่แีละสามารถแนะน า
บุคคลอื่นได ้

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 
ไดแ้ก่ แตง่กายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้บงัคบั ตรงต่อ
เวลา สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่าง
ทีด่ ี

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 
ไดแ้ก่ แตง่กายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้บงัคบั ตรงต่อ
เวลา สม ่าเสมอ  

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลง
ต่างๆ ไดแ้ก่ แตง่กาย
ถูกตอ้งตามระเบยีบและ
ขอ้บงัคบั ตรงต่อเวลา 
บ่อยครัง้ 

ปฏบิตัติามกฎระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั และขอ้ตกลงต่างๆ 
ไดแ้ก่ แตง่กายถูกตอ้งตาม
ระเบยีบและขอ้บงัคบั ตรงต่อ
เวลา บางครัง้ 

3. เป็นผูม้ซีื่อสตัย ์
 

ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิ 
ปฏบิตัตินในสิง่ทีถู่กตอ้ง ละอายและ
เกรงกลวัทีจ่ะท าความผดิ ท าตาม
สญัญา สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างทีด่ี
และสามารถแนะน าบคุคลอื่นได ้

ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิ 
ปฏบิตัตินในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
ละอายและเกรงกลวัทีจ่ะท า
ความผดิ ท าตามสญัญา 
สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างทีด่ ี

ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็น
จรงิ ปฏบิตัตินในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
ละอายและเกรงกลวัทีจ่ะท า
ความผดิ ท าตามสญัญา 
สม ่าเสมอ  

ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็น
จรงิ ปฏบิตัตินในสิง่ที่
ถูกตอ้ง ละอายและเกรง
กลวัทีจ่ะท าความผดิ ท า
ตามสญัญา บ่อยครัง้ 

ใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและเป็นจรงิ 
ปฏบิตัตินในสิง่ทีถู่กตอ้ง 
ละอายและเกรงกลวัทีจ่ะท า
ความผดิ ท าตามสญัญา 
บางครัง้ 

4. มคีวามพอเพยีง 
 

ใชท้รพัยส์นิตนเองและส่วนรวม
อย่างประหยดั คุม้ค่า เกบ็รกัษา
อย่างด ีตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ 
มเีหตผุล ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น ไมท่ า
ใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัผูอ้ื่น 
สม ่าเสมอ เป็นแบบอย่างทีด่แีละ
สามารถแนะน าบุคคลอื่นได ้

ใชท้รพัยส์นิตนเองและส่วนรวม
อย่างประหยดั คุม้ค่า เกบ็
รกัษาอย่างด ีตดัสนิใจดว้ย
ความรอบคอบ มเีหตุผล ไม่เอา
เปรยีบผูอ้ื่น ไมท่ าใหผู้อ้ื่น
เดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยัผูอ้ื่น
สม ่าเสมอและเป็นแบบอย่างทีด่ ี

ใชท้รพัยส์นิตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั 
คุม้ค่า เกบ็รกัษาอย่างด ี
ตดัสนิใจดว้ยความรอบคอบ 
มเีหตผุล ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น 
ไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดอืดรอ้น 
พรอ้มใหอ้ภยัผูอ้ื่นสม ่าเสมอ  

ใชท้รพัยส์นิตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั 
คุม้ค่า เกบ็รกัษาอย่างด ี
ตดัสนิใจดว้ยความ
รอบคอบ มเีหตุผล ไม่เอา
เปรยีบผูอ้ื่น ไมท่ าใหผู้อ้ื่น
เดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยั
ผูอ้ื่นบ่อยครัง้ 

ใชท้รพัยส์นิตนเองและ
ส่วนรวมอย่างประหยดั คุม้ค่า 
เกบ็รกัษาอย่างด ีตดัสนิใจ
ดว้ยความรอบคอบ มเีหตุผล 
ไม่เอาเปรยีบผูอ้ื่น ไม่ท าให้
ผูอ้ื่นเดอืดรอ้น พรอ้มใหอ้ภยั
ผูอ้ื่นบางครัง้ 



 

เป้าหมาย/ตวัช้ีวดั 
รายละเอียดระดบัคณุภาพ 

ระดบั 5 ระดบั 4 ระดบั 3 ระดบั 2 ระดบั 1 
5. มจีติสาธารณะ 
 

รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น อาสาท างาน ช่วย
คดิ ช่วยท า แบ่งปันสิง่ของใหผู้อ้ืน่ 
ดแูลทรพัยส์มบตัส่ิวนรวม เขา้รว่ม
กจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์สม ่าเสมอ เป็น
แบบอย่างทีด่แีละสามารถแนะน า
บุคคลอื่นได ้

รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น อาสาท างาน 
ช่วยคดิ ช่วยท า แบ่งปันสิง่ของให้
ผูอ้ื่น ดแูลทรพัยส์มบตัส่ิวนรวม 
เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมและ
สาธารณประโยชน์สม ่าเสมอ เป็น
แบบอย่างทีด่ ี

รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น อาสา
ท างาน ชว่ยคดิ ช่วยท า 
แบ่งปันสิง่ของใหผู้อ้ื่น 
ดแูลทรพัยส์มบตัส่ิวนรวม 
เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและ
สาธารณประโยชน์
สม ่าเสมอ  

รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
อาสาท างาน ช่วยคดิ 
ช่วยท า แบ่งปันสิง่ของ
ใหผู้อ้ื่น ดแูลทรพัย์
สมบตัส่ิวนรวม เขา้
ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคม
และสาธารณประโยชน์
บ่อยครัง้ 

รูจ้กัช่วยเหลอืผูอ้ื่น 
อาสาท างาน ช่วยคดิ 
ช่วยท า แบ่งปัน
สิง่ของใหผู้อ้ื่น ดแูล
ทรพัยส์มบตัส่ิวนรวม 
เขา้ร่วมกจิกรรมเพื่อ
สงัคมและ
สาธารณประโยชน์
บางครัง้ 

6. รอ้ยละของ

ผูเ้กีย่วขอ้งทีม่คีวาม

พงึพอใจต่อการ

ด าเนินงานโครงการ

โครงการ 

 

ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 90 มคีวามพงึพอใจ

ตัง้แต่ระดบัมากขึน้ไป 

ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 80-89 มคีวาม

พงึพอใจตัง้แต่ระดบัมากขึน้ไป 

ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 70-79 

มคีวามพงึพอใจตัง้แต่

ระดบัมากขึน้ไป 

ผูเ้กีย่วขอ้งรอ้ยละ 60-

69 มคีวามพงึพอใจ

ตัง้แต่ระดบัมากขึน้ไป 

ผูเ้กีย่วขอ้งน้อยกว่า

รอ้ยละ 60 มคีวาม

พงึพอใจตัง้แต่ระดบั

มากขึน้ไป 

 

 

 

 



เกณฑก์ารประเมนิผลโครงการ 

ระดบัยอดเยีย่ม   หมายถงึ ผลการประเมนิปฏบิตัไิดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึน้ไป รอ้ยละ 90 -100 
ระดบัดเีลศิ   หมายถงึ ผลการประเมนิปฏบิตัไิดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึน้ไป รอ้ยละ 80-89 
ระดบัด ี   หมายถงึ ผลการประเมนิปฏบิตัไิดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึน้ไป รอ้ยละ 70-79 
ระดบัพอใช ้   หมายถงึ ผลการประเมนิปฏบิตัไิดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึน้ไป รอ้ยละ 60-69 
ระดบัก าลงัพฒันา  หมายถงึ ผลการประเมนิปฏบิตัไิดร้ะดบัคุณภาพ 3 ขึน้ไป ไม่เกนิรอ้ยละ 59 

 


